
ERGONOMIA I BiHP

System informacji, regulacji, 
sterowania i sensoryczny 

człowieka



Właściwości Ŝywych organizmów oparte są na:
• prawie przemiany materii i energii;
• umiejętności selekcji najwaŜniejszych informacji spośród niezliczonej ich

liczby, stale docierającej z otoczenia;
• reakcji organizmu na wyselekcjonowane bodźce w sposób optymalny dla

jego potrzeb;
• zdolności zapamiętywania, uczenia się, opartej na odpowiednio

przetworzonych, napływających informacjach;
• zdolności do regeneracji i kompensacji uszkodzeń ciała;
• zdolności do adaptacji.

Wymiana informacji (człowiek nie jest istotą zamkniętą).

Działająca na człowieka informacja podlega:
• odbiorowi;
• przetwarzaniu (transformacja pierwotna, oryginalnego sygnału na szereg, 

następujących po sobie zmian);
• zapamiętaniu (pozostawienie po sobie śladu w pamięci);
• przenoszeniu.



Informacja jest zbierana za pomocą receptorów (wyspecjalizowane komórki 
nerwowe).

Z receptorów wysyłana jest informacja do ośrodka czuciowego , gdzie powstaje 
wraŜenie zmysłowe .

Proste wraŜenie zmysłowe ► czucie .
ZłoŜone wraŜenie zmysłowe ► percepcja (obejmuje kilka rodzajów czucia).

Mechanizm spostrzegania oparty jest na procesach psychologicznych i 
systemie poł ączeń nerwowych .

Proces interpretacji zaleŜy od:
• stopnia trudności (niepełne informacje);
• moŜliwości konkurencyjnej sygnału (wieloznaczność przyczyną złudzeń);
• wpływu poprzednich doświadczeń.

Człowiek moŜe odbierać informacje zarówno o otoczeniu jak i o swym wnętrzu.
Wyspecjalizowały się w jego organizmie specyficzne struktury biologiczne tzw. 

receptory :
• teleceptory , które wyłapują bodźce z otoczenia dalszego (narząd powonienia,

wzroku i słuchu);
• eksteroreceptory , przekazują informacje z otoczenia bliskiego (czucie dotyku,

ucisku, ciepła, zimna, bólu i smaku);
• proprioceptory , które wysyłają informacje o stanie układu kostno-stawowo-

mięśniowym oraz ruchu całego ciała i jego części;
• interoceptory , które dostarczają informacji o wnętrzu organizmu.



W obrębie receptorów oraz innych komórek nerwowych zachodzi teŜ proces 
przetwarzania informacji , podczas którego ulega zmianie jej ilość.

Proces ten moŜe przyjąć róŜne formy:
1. analogowy , kiedy wartość potencjału generującego jest proporcjonalna do 

logarytmu intensywności bodźca (ciągły wzrost w czasie, w miarę wzrostu siły 
bodźca);

2. analogowo-cyfrowy (dyskretyzacja sygnału) - informacja jest zakodowana w 
postaci częstotliwości impulsów, a nie amplitudy, proporcjonalnie do wartości 
potencjału generowanego.

Przetwarzanie, a następnie przenoszenie informacji odbywa się w sposób:
• ciągły (w tzw. otoczce mielinowej, gdzie prędkość przewodzenia jest

proporcjonalna do średnicy włókna nerwowego);
• skokowy (w tzw. przewęŜeniach Ranviera - impuls powstaje na nowo na

kaŜdym przewęŜeniu, a jego prędkość przewodzenia ~ (d)1/2.

Przenoszenie informacji odbywa się w kanale informacyjnym, rolę którego pełni 
włókno nerwowe .

Maksymalna ilość informacji docierająca do zmysłów człowieka osiąga wartość 
109 bit /sek.



ZaleŜność pomiędzy wejściem (Wej) a wyjściem (Wyj) nosi nazwę funkcji 
przenoszenia, która moŜe mieć następujące charakterystyki: 

• statyczn ą, kiedy przebieg zmian sygnałów na Wej jest na tyle wolny, aby 
proces na Wyj mógł się ustalić, po kaŜdej zmianie,

• dynamiczn ą, kiedy procesy przejściowe zaleŜą od gromadzenia i oddawania
energii w układzie rzędu:

- I-go, typu RC np. przy nagrzewaniu się ciała;
- II-go, typu RLC; lub w przypadkach bardziej złoŜonych, kiedy moŜe

być superpozycją obu przypadków.

W procesie informacyjnym Ŝywego organizmu bierze udział system:
A. immunologiczny - którego rola polega na wykrywaniu i niszczeniu obcych

komórek;
B. hormonalny - nie ma ustalonego nadawcy i nie ma ustalonego odbiorcy,

transmisja informacji, której nośnikami są hormony, jest długa, skutki 
długotrwałe (porównywany do transmisji TV);

C. nerwowy - którego funkcją jest przekazywanie informacji w sposób ściśle
adresowany o szybkiej transmisji i krótkotrwałych skutkach (porównywany do
łączności telefonicznej).



System immunologiczny człowieka.
Główne zadanie to: wykrywanie i niszczenie obcych komórek i substancji 

naruszających ustalony wzorzec komórek własnych oraz wprowadzenie do 
pamięci informacji o tym.

System immunologiczny identyfikuje „obce ciała”, korzysta przy tym z rejestru 
„intruzów”, a następnie mobilizuje centra odpornościowe do walki.

W normalnych warunkach wpływ układu immunologicznego jest nikły.

Limfocyt wśród erytrocytów - zdjęcie 
mikroskopowe.

Limfocyt - komórka układu 
odpornościowego zdolna do 
swoistego rozpoznawania 
antygenów.



System hormonalny człowieka.
Stabilizację i regulację parametrów określających poziom aktywności zdrowotnej 

organizmu zapewnia system hormonalny (odpowiada za homeostaz ę).

System hormonalny ma strukturę hierarchiczną. Na najwyŜszym stopniu jest 
podwzgórze. Zasada działania systemu hormonalnego porównywana jest do 
transmisji telewizyjnej: nie ma ustalonego ani odbiorcy, ani nadawcy. 
Transmisja odbywa się w długim czasie i skutki jej są długotrwałe.

PODWZGÓRZE

PRZYSADKA MÓZGOWA

GRUCZOŁY 
NADNERCZA

GRUCZOŁY 
TARCZYCY

GONADY TRZUSTKA SZYSZYNKA GRASICA…

KOMÓRKI I TKANKI NARZ ĄDÓW CIAŁA

Schemat blokowy systemu hormonalnego człowieka



Typowe funkcje systemu hormonalnego realizowane przez niektóre jego 
elementy składowe:

Szczególnie aktywny w okresie rozwoju, odpowiada za 
odporność organizmu.

grasica

reguluje ośrodki snu i czuwania (tzw. trzecie oko);szyszynka

wytwarza i stabilizuje wydzielanie insuliny;trzustka

powoduje wzrost Ca2+  we krwi, odwapnienia kości;przytarczyca

reguluje metabolizm, obniŜa zawartość Ca2+  we krwi, 
przeciwdziała odwapnieniu kości;

tarczyca

zawiaduje gospodarką energetyczną organizmu, odpowiada za 
jego ogólny rozwój i poziom aktywności, tzw. stress’y;

nadnercza

Pełnione funkcjeNazwa gruczołu:



Przykładowe hormony:

Testosteron - spełnia szereg istotnych funkcji m.in.:
kształtowanie płci i cech płciowych w Ŝyciu płodowym; 

wykształcanie się wtórnych cech płciowych (budowa ciała, 
głos, typ owłosienia itp)  i inne.

Insulina - regulacja ilości cukru we krw.

Melatonina - odpowiada za regulację dobowego cyklu snu i 
czuwania oraz 'zegara biologicznego' (rytm pór roku).

Progesteron - hormon ten umoŜliwia implantację 
zapłodnionego jaja w błonie śluzowej macicy i utrzymanie 
ciąŜy.



System nerwowy człowieka.
System ten panuje nad mechanicznymi i chemicznymi czynnikami integrującymi 

funkcjonowanie człowieka

Składa się z trzech podsystemów:
• centralnego (ośrodkowego);
• peryferyjnego (obwodowego);
• wegetatywnego (autonomicznego).

SYSTEM NERWOWY

Schemat blokowy systemu nerwowego człowieka:
R – receptor; E – efektor.

PERYFERYJNY 
(OBWODOWY)

CENTRALNY 
(OŚRODKOWY)

WEGETATYWNY 
(AUTONOMICZNY)

R E



Ośrodkowy system nerwowy.
Zlokalizowany jest w mózgu i rdzeniu. 

Spełnia następujące funkcje:
• percepcyjn ą, czyli analiza odbieranych wraŜeń zmysłowych;
• motoryczn ą, czyli formowanie sygnałów sterujących dla mięśni realizujących

dowolne ruchy;
• asocjacyjn ą, czyli kojarzenie i integracja róŜnych informacji;
• regulacyjn ą, czyli nadzór nad stabilizacją parametrów organizmu i 

funkcjonowaniem narządów wewnętrznych;
• wyŜszych czynno ści psychicznych (myślenie, łącznie z abstrakcyjnym,

pamięć, świadomość, kojarzenie i podejmowanie decyzji, formowanie pojęć,
emocje, zdolności antycypacji, czyli wyprzedzania).



Główne części ośrodkowego układu nerwowego człowieka wraz z ich 
funkcjami 



Rozmieszczenie płatów w półkuli mózgowej (a) oraz lokalizacja 
w niej róŜnych funkcji (b). 



Lokalizacja części ruchowych i czynnościowych w półkuli mózgowej. 



Elementy strukturalne komórki nerwowej.



W komórce nerwowej moŜna wyróŜnić następujące strefy czynno ściowe :
• wejście (dendryty i częściowo soma);
• inicjacja impulsów (początkowy odcinek aksonu);
• przewodzenie impulsów (akson);
• wyjście (zakończenie aksonu).

Geneza impulsu w włóknie 
nerwowym.



Obwodowy system nerwowy.

Jest systemem komunikacyjnym, przesyła :
• informacje od receptorów (R) poprzez wiązki włókien nerwowych do

ośrodkowego systemu nerwowego, gdzie są przetwarzane i analizowane;
• sygnały sterujące (wypracowane w ośrodkowym systemie nerwowym) do

efektorów (E).

Lokalizacja systemu:
• 30 nerwów rdzeniowych: 8-szyjnych, 12-piersiowych, 5-lędŜwiowych

i 5-krzyŜowych;
• 12 nerwów czaszkowych, związanych z działaniem systemów percepcyjnych:

czucie, ruchy głowy i mimiczne twarzy, artykulacja mowy itp.

W obwodowym systemie nerwowym moŜna wyróŜnić nerwy :
• aferentne , gdzie przesyłanie informacji odbywa się od R do ośrodkowego

systemu nerwowego;
• eferentne , gdzie przesyłanie informacji przebiega od ośrodkowego systemu

nerwowego do E;
• obwodowe , gdzie przebieg informacji odbywa się od E do R.



Elementy składowe systemu 
obwodowego oraz 
lokalizacja systemu 
autonomicznego.



Autonomiczny system nerwowy.

System ten nie tworzy oddzielnych skupisk, jest tworem luźno utkanym, 
zlokalizowanym zarówno w ośrodkowym jak i obwodowym układzie 
nerwowym.

Układ ten jest odpowiedzialny za równowagę funkcjonalną organizmu, posiada 
równieŜ zdolności sterowania, jak i moŜliwości przeciwdziałania tym 
procesom. 

Układ ten pełni rolę regulatora procesów wegetatywnych, które nie są 
kontrolowane przez świadomość.

System wegetatywny posiada dwie, przeciwstawne w działaniu części:
• sympatyczną (współczulną);
• parasympatyczną (przywspółczulną).



KOLERATOR

Schemat blokowy systemu autonomicznego człowieka:
KORELATOR – przetwarzanie i przechowywanie informacji; 
AKUMULATOR – przetwarzanie i przechowywanie energii;
HOMEOSTAT – stabilizator zapewniający równowagę funkcjonalną organizmu;
ALIMENTATORY – zasilanie organizmu człowieka;
R – receptor;
E – efektor.

R

E
HOMEOSTAT

AKUMULATORALIMENTATORY

Działanie

na otoczenie

informacja

z zewnątrz

energia



Funkcje systemu autonomicznego realizowane przez poszczególne narządy:

gruczoły potowe

wątroba

źrenica

serce

sympatycznegonarząd

funkcje układu

parasympatycznego

przyspieszenie akcji zwolnienie

rozszerzenie zwęŜenie

uwolnienie cukru wstrzymanie

wydzielanie brak wydzielania



Elementy i lokalizacja systemu 
autonomicznego.



System regulacji człowieka.

PrzeŜycie struktur białkowych, z których zbudowany jest Ŝywy organizm, moŜliwe 
jest jedynie w bardzo wąskim przedziale parametrów fizycznych.

Zmienność środowiska stwarza stałe zagroŜenie Ŝycia. Aby utrzymać się przy 
Ŝyciu, organizm musi stworzyć takie środowisko wewnętrzne w którym będą 
funkcjonowały prawie wszystkie tkanki i komórki ciała.

Utrzymanie takiego stabilnego, unormowanego środowiska wewnętrznego 
wymaga wytworzenia odpowiednich:

• środków umoŜliwiających ujednolicenie parametrów środowiska
wewnętrznego w obrębie całego organizmu (np. układ krwionośny);

• struktur np. produkujących ciepło lub intensyfikujących jego rozpraszanie.

Warunkiem utrzymania stanu równowagi wewnętrznej jest wytworzenie i sprawne 
działanie precyzyjnych układów regulacyjnych, które:

• kontrolują za pomocą wyspecjalizowanych receptorów (R) wszystkie
parametry fizjologiczne organizmu, utrzymując je na stałym poziomie;

• wpływają na wytworzenie odpowiednich czynników fizycznych i chemicznych
(ciepło, glukoza itp.) za pomocą efektorów (E);

• dokonują niezbędnego przetwarzania informacji, koniecznego do właściwego 
wypracowania sygnałów sterujących E na podstawie informacji z R.



KORA MÓZGU

Schemat blokowy przebiegu procesu oddychania człowieka.

Podwzgórze

Ośrodek 
pneumolaksyczny

Ośrodek wdechu

Ośrodek dla mi ęśni 
wdechowych

Mięśnie wdechowe 
proprioreceptory

+   +

+   +

n.X

- -

- -

Ośrodek wydechu

Ośrodek dla mi ęśni 
wydechowych

Mięśnie wydechowe 
proprioreceptory

+   +

+   +- -

Płuca, mechanoreceptory

Układ limbiczny

Chemodetektory

Chemoreceptory



KORA MÓZGU

Regulacja pracy serca w ujęciu blokowym.

Podwzgórze

Ośrodek 
przyspieszaj ący

+   +

Serce

Układ limbiczny

Ośrodek 
zwalniaj ący

Zwoje i nerwy 
współczulne

Rdzeń 
nadnerczan.X

Adre-
nalina

+
   +

- -



Rozrusznik 
mechanizmów 

motywacyjnych

Schemat blokowy regulacji czynności układu ruchowego.

Kontrola 
reakcji 

orientacyjnej

Kontrola 
koordynacji 

ruchów
Kontrola 
ruchów              

Kompa-
rator

Anali-
zator

Rece-
ptory

Wzorzec 
bod źca

Pamięć 
wzorców              

Mięśnie                                  
szkieletowe

Proprio-
receptory

Ośrodkowy układ nerwowy

Układ ruchowy



Produkcja ciepła

Schemat układu termoregulacji.

Rozpraszanie ciepła

Układy 
termoregulacyjne

Termodetektory

Σ

Funkcję stabilizacji ciepłoty ciała, dla zmiennych warunków środowiska 
zewnętrznego, realizowana jest przez kierowanie działalnością 
mechanizmów:

• produkujących ciepło;
• rozpraszających ciepło.

Produkcja ciepła w organizmie odbywa się:
• podczas podstawowej przemiany materii (PPM), czyli w trakcie całkowitego

bezruchu w wyniku spoczynkowej aktywności wszystkich komórek
i narządów, niezbędnej do utrzymania organizmu przy Ŝyciu;

• w trakcie wysiłku fizycznego (WPM), źródłem ciepła stają się pracujące
mięśnie szkieletowe;

• podczas czynności przewodu pokarmowego związanych z trawieniem
i wchłanianiem pokarmów.



Wzrost temperatury ciała wywołuje aktywizację mechanizmów rozpraszania 
ciepła, realizowaną poprzez:

• rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry;
• wymianę ciepła w wyniku konwekcji i promieniowania;
• zwiększenie wydzielania potu;
• przyspieszenia akcji serca;
• pogłębienie oddechu;
• zahamowania drŜenia mięśniowego.

Spadek temperatury zwiększa aktywizację mechanizmów produkujących ciepło 
czyli:

• drŜenia mięśniowego;
• metabolizmu komórek mięśni szkieletowych;
• metabolizmu w tkankach tłuszczowych;
• spalania glukozy w wątrobie i mięśniach;
• metabolizmu tkankowego przez pobudzenie tarczycy i wątroby.



System sterowania człowieka

Działanie organizmu polega na realizacji pewnych jego reakcji takich jak:
• czynności związane z aktywnością mózgu;
• wydzielanie gruczołów;
• funkcje szkieletu i ruchy mięśni.

Zaplanowanie ruchu jest zagadnieniem złoŜonym, powinno obejmować:
• dobór właściwego mięśnia lub ich grupy do wykonania ruchu względnie

utrzymania w odpowiedniej pozycji (napięciu);
• dobór wielkości rozwijanej przez nie siły;
• informacje o wzajemnym połoŜeniu mięśni i warunkach początkowych ruchu;
• precyzję w osiągnięciu właściwego toru ruchu;
• właściwą szybkość ruchu.

Ośrodkowy system nerwowy powstał i rozwinął się jako system sterowania 
ruchem .

Proprireceptory to receptory które informują ośrodkowy system nerwowy na 
temat układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz ruchu całego ciała.



Informacje na temat mięśni:
• stanowią 45% wagi całego ciała;
• działają jednostronnie (wyłącznie się kurczą);
• ruchy muszą być realizowane przez parę mięśni działających

antagonistycznie;
• mięśnie mają zdolność napędu układu kinematycznego, czyli szkieletu (około

200 kości połączonych stawami o 300 stopniach swobody);
• bezwzględna siłą mięśni u człowieka wynosi 4 kG/m.

Rodzaje skurczów :
• izotoniczne , kiedy komórki mięśniowe skracają się i cały mięsień ulega

skróceniu, a napięcie jego nie ulega zmianie;
• izometryczne , charakteryzujące się wzrostem napięcia mięśnia bez zmiany

jego długości;
• auksotoniczne - zbliŜanie przyczepów z jednoczesnym wzrostem napięcia.

Ruchy kończyn i całego ciała są spowodowane przede wszystkim skurczami 
aukstonicznymi.



Wartość siły, jaką rozwija jednostka motoryczna zaleŜy od:
• procesu sterowanie przez system nerwowy;
• siły stymulacji poszczególnych jednostek motorycznych;
• liczby równocześnie, naprzemiennie uruchomianych jednostek;
• częstotliwości z jaką są pobudzane poszczególne jednostki motoryczne;
• długości mięśnia (jest ona proporcjonalna do rozwijanej siły);
• stopnia rozciągnięcia mięśnia przed jego skurczem;
• sposobu działanie mięśni: antagonistyczne czy synergistyczne;
• sił działających na człowieka z zewnętrz (ręka pusta i z cięŜarem).

KORA MÓZGOWA

Hierarchiczny przebieg informacji w procesie sterowania ruchem człowieka.

JĄDRA PODKOROWE

PIEŃ MÓZGU

RDZEŃ KRĘGOWY

EFEKTOR - MIĘSIEŃ



Mięsień, jako układ wykonawczy, podporządkowany jest bezpośrednio 
najniŜszemu piętru hierarchicznego sterowania jakim jest motoneuron:

• α, który steruje bezpośrednio zewnętrzną częścią włókien mięśnia, zwany
komórką roboczą, w wyniku czego następuje skurcz mięśnia;

• γ, sterujący środkową częścią włókien, wraŜliwą na rozciąganie.

W narządzie ruchu występują dwa typy sterowania:
1. otwarte , prowadzące od motoneuronu do miesienia,
2. ze sprzęŜeniem zwrotnym , działające w pętli: przyczyna <=> skutek.

Sterowanie ze sprzęŜeniem zwrotnym

Kora 
mózgowa

MóŜdŜek

Pole 
ruchowe

informacje z 
telereceptorów

informacje z 
proprioceptorów

ruch



Układ otwarty stosuje się dla ruchów nieskomplikowanych.
Natomiast układ ze sprzęŜeniem zwrotnym zapewnia odpowiednie dopasowane. 

Zewnętrzne sprzęŜenie zwrotne realizowane jest głównie przez zmysł wzroku. 
Występuje wówczas porównywanie efektu działania z zamierzeniami.

Wymaga to:
• stałej koncentracji uwagi;
• duŜego wysiłku psychicznego nieproporcjonalnego do wagi i znaczenia

wykonywanych czynności, mających z reguły rutynowy charakter.

Schemat blokowy układu sterowania narządem ruchu człowieka z wyłączeniem 
świadomości (tzw. pętla γ). 

Motoneutron α

Wrzeciono

Impulsy 
sterujące

siłaWłókno robocze 
mięsień

Organ ścięgniasty
Galdiego

siłaRuch 
bezpieczny

Motoneutron γ Impulsy 
sterujące

Zadana 
wielkość 
skurczu

Komórka Renshawa

+ +

- -



W akcie ruchowym moŜemy wyróŜnić trzy fazy:
1. odbiór sygnału i transmisja impulsów od receptora do ośrodkowego systemu

nerwowego;
2. przekodowanie sygnału w formę właściwą do sterowania ruchem;
3. wykonanie ruchu.

Efektem końcowym w odbiorze bodźców jest reakcja efektora. Jego odpowiedzią 
podstawową jest odruch (refleks). W rozwoju gatunków wykształciły się drogi 
łączące poszczególne receptory z określonymi efektorami.

MoŜna wyróŜnić w nich połączenia:
• wrodzone , wyzwalające w receptorze odpowiedź zwaną odruchem

bezwarunkowym (wrodzonym),
• nowe , dzięki którym wytwarzają się odruchy warunkowe (nabyte),

uwarunkowane działaniem zespołu bodźców.

Odruchy wrodzone charakteryzują się duŜą zmiennością odpowiedzi na bodźce, 
w przeciwieństwie do wrodzonych, kiedy odpowiedź na ten sam bodziec jest 
zawsze taka sama.



Droga jaką przebywa impuls nerwowy od receptora do efektora nosi nazwę łuku 
odruchowego i składa się z 5 zasadniczych części: receptora, aferentnego
(dośrodkowego) oraz eferentnego (odśrodkowego) włókna nerwowe-go, 
ośrodka nerwowego i efektora. 

W zaleŜności od: 
• liczby przewodzących neuronów odruchy dzielone są na: proste i złoŜone ;
• liczby biorących udział w przekazie synaps, rozróŜnia się odruchy:

na rozci ąganie i zginanie ;
• rodzaju synaps: pobudzaj ące lub hamuj ące;
• miejsca rozmieszczenia synaps, moŜe zachodzić zjawisko sumowania

impulsów nerwowych przestrzennego i w czasie ;
• ze względu na moŜliwości sterownicze moŜna podzielić ruchy na:

- minimalne (odruchy), realizowane na najniŜszych piętrach systemu
nerwowo, bez sprzęŜenia zwrotnego;

- balistyczne o zbyt krótkim czasie trwania (t = 0,1÷ 0,2 s), by nimi
sterować;

- ciągłe , podczas ich trwania występuje proces sterowania (korekcje 
prowadzane są na bieŜąco).



W trakcie wykonywania ruchu realizowane są wyŜsze funkcje mózgu:
1. uczenie się ruchów - w okresie tym moŜna wyróŜnić 3 fazy:

I - uruchomienie duŜej ilości mięśni;
II - redukcja uruchomionej ilości i poszukiwanie optymalnego wariantu;
III - uzasadnianie zastosowania właściwych mięśni dla danego typu ruchu;

2. myślenie, które za kryterium przyjmuje cel ruchu;
3. pamięć ruchowa, której kryterium oparte jest na optymalizacji ruchu;
4. obieg informacji w pętli:

MYŚLENIE PROGRAM RUCHU

URZĄDZENIE PROGRAMUJĄCE PAMIĘĆ RUCHOWA

5. mechanizm porównawczy i jego sprzęŜenie zwrotne (wartość poŜądana;
wartość uzyskiwana bieŜąca, dopasowanie do wartości poŜądanej),

6. śledzenie odruchów.



Podczas pracy moŜna wyprowadzić następujący podział czynności na ruchy :
• pozycyjne , które polegają na przemieszczaniu części ciała z jednego 
połoŜenia w drugie;

• powtarzalne , przetwarzanie ciągle tej samej czynności;
• ciągłe , trwające nieprzerwanie w jednostce czasu;
• seryjne , wiele odrębnych, pojedynczych, stosunkowo niezaleŜnych, 
jednostek ruchowych, wykonywanych w ustalonej kolejności;

• statyczne , wykonywane przez pewne, stałe grupy mięśni, nie zawierające w 
sobie elementów ruchu (utrzymywanie ich w określonej pozycji).

Ruchy mogą być scharakteryzowane następującymi cechami:
• szybko ść;
• dokładno ść;
• kierunek ;
• siła .

Szybkość ruchu to czas reakcji na bodziec (czas który upłynie od chwili 
odebrania bodźca do chwili rozpoczęcia działania).

RozróŜnia się reakcje:
• proste : 1 bodziec ◄▬►1 reakcja;
• złoŜone : reakcja w sytuacji wyboru (2 lub więcej bodźców, 2 lub więcej 
reakcji na 1 bodziec).



Czas reakcji zaleŜny jest od następujących czynników:
• cech ruchu;
• cech sygnału: przestrzennych i czasowych;
• rodzaju działającego czynnika i rodzaju uŜywanego zmysłu;
• względnej intensywności bodźca wywołującego reakcję zarówno u źródła 

misji, jak i u odbiorcy (zróŜnicowanie bodźca w stosunku do tła);
• zakłócenia w kanale przesyłowym;
• siły oporu urządzenia;
• czasu trwania bodźca, sposobu narastania i zaniku;
• czasu przerwy między występującymi po sobie sygnałami;
• jednoznaczności i ilości niesionej przez sygnał informacji;
• stanu gotowości osoby reagującej (reakcje przewidywane skracają tR);
• predyspozycji odbiorcy (psychicznych i manualnych);
• panujących warunków klimatycznych;
• właściwości osobniczych odbiorcy, jego stanu zdrowia, sposobu

odŜywiania itp.



Przeciętny czas reakcji prostej na sygnał odbierany przez róŜne zmysły

czas reakcji [s]

0,3÷0,9SMAK

0,3÷0,4WĘCH

0,12÷0,3WZROK

0,12÷0,2SŁUCH

0,1DOTYK

zmysł



Systemy sensoryczne człowieka, których efektami są np.: wraŜenia , uczucia , 
świadomo ść, nie odzwierciedlają dokładnie świata fizycznego, lecz reagują 
jedynie na te aspekty środowiska, które są waŜne dla naszego przeŜycia.

Cechami wspólnymi procesu percepcyjnego wszystkich systemów 
sensorycznych są:

• wykrycie (recepcja) bodźca przez komórki zmysłowe lub nerwowe; 
• charakterystycznego dla danego, jednego lub kilku narządów;
• przetworzenie energii bodźca w tzw. potencjał błonowy komórki zmysłowej;
• przekształcenie potencjału receptorowego w potencjał czynnościowy;
• przesyłanie tak przekształconej informacji poprzez aksony do centralnego

(ośrodkowego) systemu nerwowego;
• hierarchiczna organizacja przesyłu informacji w drogach czuciowych

(pomiędzy receptorem, a korą asocjacyjną), o coraz większym stopniu
złoŜoności;

• synteza odbioru w jednolite wraŜenie zmysłowe, które ma miejsce na
najwyŜszym piętrze systemu nerwowego, w tzw. świadomym odczuciu;

• moŜliwe są dwa rodzaje przesyłu informacji: jednokierunkowo i zwrotnie;
• ilość ośrodków pośredniczących w drodze czuciowej moŜe być róŜna.



PowyŜsze procesy mogą być realizowane przez:
• jedną i tę samą komórkę (np. zmysł węchu);
• przez róŜne komórki i ich połączenia synaptyczne.

Wartość amplitudy potencjału receptorowego zaleŜy od:
• energii przekazywanego bodźca która realizowana jest przez częstość

potencjału czynnościowego;
• wartości progowej pobudliwości; 
• sprzęŜenia zwrotnego na drodze przekazu informacji, którego efektem jest

regulacja progu pobudliwości komórek zmysłowych;
• reakcji jedynie na zmienną wartość bodźca (wartości stałe nie są odbierane);
• paralelność zjawisk (przekaz równoczesny kilku rodzajów informacji np.:

kształtu, barwy, prędkości ruchu itp.); 
• zdolność adaptacji (w początkowej fazie bardzo silna reakcja, która z

upływem czasu maleje, prowadząc do częściowego zaniku percepcji);
• rodzaju bodźca - monotonne, powtarzające się bodźce, nie mające znaczenia

dla organizmu ulegają zanikowi w świadomej percepcji (tzw. habituacja).



Typy i lokalizacja receptorów człowieka oraz rodzaj czynnika na który reaguje.

spostrzeganie: obrazu, jego ruchu, połoŜenia,
barw i wszelkich niejednorodności

analiza dźwięku
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Ogólna charakterystyka zmysłów człowieka
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Pomimo tak wyraźnego zróŜnicowania zmysłów człowieka, posiadają one pewne 
cechy wspólne, takie jak:

• bardzo duŜa zdolność redukcji strumienia informacji (106 i więcej);
• kryterium selekcyjne stanowi biologiczna waŜność bodźca;
• reakcja systemu informacyjnego jedynie na bodźce zmienne w czasie;
• czułość 2 głównych zmysłów człowieka doprowadzona do granicy praw

natury (np. dla słuchu, wartość poniŜej progu pobudzenia mają juŜ jedynie
oscylacje cieplne molekuł powietrza);

• duŜa rozpiętość pomiędzy minimalną i maksymalną wartością bodźca;
• logarytmiczna zaleŜność wraŜenia zmysłowego.



Proces widzenia.

Proces widzenia realizowany jest u człowieka przez jeden z głównych zmysłów, 
za pośrednictwem którego odbiera on około 90% ogółu napływających 
informacji.

Funkcje jakie pełnią poszczególne elementy oka:
• rogówka wraz z soczewką mają zdolność załamywania promieni świetlnych

(tzw. refrakcja);
• źrenica reguluje ilość przedostającego się do oka światła;
• tęczówka kieruje źrenicą;
• soczewka odpowiada za ostrość widzenia, poprzez zmianę swej geometrii;
• mięśnie rzęskowe odpowiadają za zbieŜność oczu;
• siatkówka stanowi zbiór elementów rejestrujących i częściowo 

przetwarzających bodźce świetlne.

Pierwsze ogniwo systemu percepcyjnego stanowią receptory , które są 
zlokalizowane na siatkówce. 

Wśród nich moŜna wyróŜnić dwa rodzaje:
• pręciki, które reagują na natęŜenie światła i rozlokowane są na obrzeŜu

siatkówki;
• czopki - zapewniają widzenie barw (tzw. dzienne), reagują na długość fali 
świetlnej (l) i charakterystyczne niejednorodności obrazu (węzły, kontury itd.).



Elementy składowe narządu widzenia człowieka.

1 - twardówka,
2 - ciało rzęskowe,
3 - tęczówka,
4 - ciecz wodnista,
5 - oś optyczna,
6 - oś widzenia,
7 - rogówka,
8 - soczewka,
9 - naczyniówka,
10 - nerw wzrokowy,
11 - plamka ślepa,
12 - dołek środkowy 

(plamka Ŝółta),
13 - siatkówka,
14 - ciało szkliste



O jakości widzenia uŜytecznego decydują właściwości narządu wzroku, cechy 
sygnału i czynniki fizyczne środowiska zewnętrznego, w jakim się ten proces 
odbywa.

Ogólnie moŜna by określić je następująco:

1. Widzenie nie jest procesem natychmiastowym. Potrzebny jest pewien czas, by 
nastąpiła reakcja na obraz, a kiedy on zaniknie, wraŜenie utrzymuje się 
jeszcze chwilę (dziesiętne części sekundy).

2. Narząd wzroku jest zmysłem, który w sposób najbardziej widoczny realizuje 
cechę systemu percepcyjnego jaką jest zmienność w czasie napływającej 
informacji. Na siatkówce oka odwzorowywany jest obraz, wówczas, jeŜeli 
wartość napływającej informacji jest zmienna w czasie. Zmienność ta moŜe 
być realizowana przez minimalne ruchy gałki ocznej, zwane fiksacją wzroku. 
Uzyskane informacje bieŜące jak i poprzednie, z róŜnych połoŜeń oka 
(fiksacji) są wykorzystywane łącznie. Oko w ciągu 1 s. wykonuje kilka ruchów 
w czasie t<1/20 s. Unieruchomienie gałki ocznej powoduje zanikanie 
(zaciemnianie) obrazu (dowodem na to jest brak obrazu naczyń krwionośnych 
w dnie oka - plamka Ŝółta).



3. Spostrzegawczość  - polega na dostrzeganiu niewielkich zmian w ogólnym 
wyglądzie przedmiotów i zjawisk oraz na dostrzeganiu licznych szczegółów 
niełatwych do wyodrębnienia. ZaleŜy od właściwości psychofizycznych od-
biorcy, cech bodźca i kanału transmisji oraz struktury przestrzennej i 
czasowej pola widzenia.

4. Ostrość widzenia  - rozpoznawanie najmniejszych obserwowanych 
szczegółów. Punktem odniesienia jest moŜliwość rozpoznawania dwóch 
elementów (punktowych) pod kątem 1 minuty łukowej z odległości 5 m, lub 10 
sekund kątowych, co odpowiada kropce o średnicy 0,5 mm widzianej z 
odległości 10 m. Ostrość widzenia zmienia się wraz z warunkami ciąŜenia. 
Przy braku ciąŜenia ostrość jest największa, gdyŜ warunki te ułatwiają ciągłą 
oscylacją gałki ocznej (tzw. fiksacja).

5. Związek czasu i intensywności bodźca, charakterystyczny dla wszelkich 
procesów fotochemicznych. Oko reaguje na ogólną sumę działającej energii. 
Dlatego teŜ to samo wraŜenie moŜna uzyskać zwiększając czas 
oddziaływania bodźca, przy równoczesnym zmniejszeniu jego intensywności.



7. Adaptacja, czyli zdolność dostosowywania się wraŜliwości siatkówki do 
warunków oświetlenia (regulacja fotochemiczna). Czas adaptacji jest tym 
dłuŜszy im większy jest stosunek luminancji (światło księŜyca i słońca zmienia 
się w stosunku 1:10000000). Analogicznie do krzywych izofonicznych słuchu, 
te same wraŜenia wzrokowe mają charakter warstwowy, uwzględniające 
zaleŜność od natęŜenia i długości fali.

6. Akomodacja, czyli zdolność nastawcza układu optycznego oka (soczewki) 
umoŜliwiająca widzenie ostre z róŜnej odległości.

Przyjmuję się dwa charakterystyczne połoŜenia soczewki:
• punkt bliŜy, czyli najbliŜszy punkt o dobrej ostrości oka;
• punkt dali, czyli najdalszy punkt o dobrej ostrość.

Na akomodację ma wpływ: wiek, zmęczenie i natęŜenie oświetlenia. Wraz ze 
zmniejszaniem się natęŜenia oświetlenia, punkt dali się przybliŜa, a bliŜy -
oddala. W zaleŜności od wieku punkt bliŜy kształtuje się następująco:

100502512,58PołoŜenie punktu bliŜy w cm

6050443216Wiek

8. ZbieŜność oczu (konwergencja), czyli zdolność kierowania obojga oczu na 
jeden punkt. Przy prawidłowej reakcji na obu gałkach powstają dwa obrazy, 
które nakładają się na siebie zostają skojarzone jako pojedynczy obraz.



9. Stereoskopowość, czyli poczucie głębi, polega na postrzeganiu 
trójwymiarowym przedmiotów i ich przestrzennego rozmieszczenia. Zdolność 
ta wynika z faktu patrzenia na obraz kaŜdym okiem pod nieco innym kątem. 
Oceniana jest róŜnica obrazów powstających na obu gałkach na podstawie 
takich spostrzeŜeń jak:

• wzajemny stosunek wielkości przedmiotów,
• względna szybkość ruchu oddalonych przedmiotów,
• połoŜenie jednych w stosunku do drugich,
• względna luminancja,
• ostrość widzenia.



10. Widzenie barwne, czyli zdolność reakcji na róŜną długość fali świetlnej (λ). W 
zaleŜności od natęŜenia oświetlenia zmienia się wraŜliwość oka na barwy. 
Dla widzenia "nocnego", najlepszą widzialnością odznaczają się długości 
odpowiadające barwienie niebiesko-zielonej, a dla widzenia "dziennego" -
pomarańczowej. Im bardziej długość fali zbliŜona jest do granic zakresu 
promieniowania świetlnego, tym słabsze wywołuje wraŜenie wzrokowe. 
Stwierdzono, Ŝe moŜna zastosować podział na 3 rodzaje czopków, których 
reakcja przypada na następujące zakresy λ : typu A - 440-450 nm (niebieska), 
typu B - 530-540 nm (zielona), typu C - 560-580 nm (czerwona). Zaburzenia 
rozpoznawania barw kształtują się róŜnie w zaleŜności od płci, 8% 
przypadków notuje się u męŜczyzn i 0,04% - u kobiet. Widzenie barwne jest 
moŜliwe jedynie w pewnym zakresie wartości natęŜenia światła. Zarówno 
poniŜej dolnej i powyŜej górnej granicy oko traci swą właściwość widzenia 
barwnego. WraŜliwość na kontrasty barwne i luminancji jest zaleŜna od:

• wielkości oglądanych przedmiotów,
• stopnia skontrastowania - czyli róŜnic względnych, 
• czasu obserwacji,
• warunków oświetlenia,
• sposobu rozmieszczenia elementów w całości.

11. Analiza obrazu nie jest szczegółowa lecz ogólna. 10% pola widzenia 
(peryferyjna część oka) dostarcza informacji o ruchu obrazu.



12. Rozpoznawanie obrazów:
- proces interpretacji moŜna uczynić w pełni świadomy, przez zastosowanie pełnej 

informacji,
- złudzenia optyczne w przypadku:

• obrazów pozbawionych znaczenia,
• moŜliwości konkurencyjnej obrazu,
• usunięcie pewnych elementów obrazu,
• dopasowywanie do wzorca,
• znaczenie reguł (np. analiza przecięć i rozczłonkowanie obrazu w dowolny 

sposób),
• efekty następcze (ciągłość, ruch, zmiana jego kierunku, barwy),
• utrzymywanie się obrazu stałego mimo jego zmienności w czasie,
• złudzenie ruchu sygnału wywołane przemiennością jego połoŜenia,

- zatrzymanie obrazu - zjawisko jego zanikania,
- spostrzeganie przestrzeni:

• odległość przedmiotu, a jego wielkość,
• ta sama wielkość, a inny kąt widzenia,
• zmiana struktury powierzchni widzianej z róŜnych odległości i pod róŜnym

kątem,
• zbieganie linii (krawędzi), a wymiarowość przedmiotu,
• zmiana gradientu odstępów między elementami, a informacja o odległości

i kątach,
• stopień rozbieŜności kątów daje informację o połoŜeniu przedmiotu w przestrzeni,

znaczenie reguł i kontekstu (integracja informacji w spójną całość),



Proces słyszenia.

Proces komunikowania się człowieka z otoczeniem zachodzi poprzez narząd 
słuchu i mowy. Jest to tzw. dwu kierunkowa łączność.

• Słuchanie - proces koncentrowania się na wybranym dźwięku, ze
wszystkich, które do nas docierają. 

• Porozumiewanie si ę - wysyłanie i odbiór sygnałów o określonym 
znaczeniu.

• Słuch - zmysł sondujący, kontaktujący i alarmujący.

Narząd słuchu moŜna podzielić pod względem:
• anatomicznym lub funkcjonalnym na 3 odrębne części: zewnętrzną, środkową
i wewnętrzną,

• sposobu obróbki dopływających informacji na: transmisyjną i percepcyjną.

Transmisja – jest to sposób przewodzenia energii akustycznej do nerwu 
słuchowego, natomiast percepcja - to odbiór dźwięków, czyli przekształcenie 
energii, przekazywanej przez falę akustyczną, na bodziec nerwowy, wraz z 
jego analizą na róŜnych piętrach systemu nerwowego.



Transmisja moŜe dokonywać się dwoma drogami:
1. drogą powietrzną (PP) poprzez: małŜowinę, zewnętrzny przewód słuchowy,

jamę ucha środkowego, okienko okrągłe i owalne, błony i płyny ucha
wewnętrznego, aŜ do narządu spiralnego;

2. drogą kostną (PK) poprzez powierzchnię i kości czaszki, puszkę kostną 
błędnika i płyny ucha wew. MoŜna wyróŜnić 2 typy tego przewodnictwa:
• bezpośrednie, jeŜeli element drgający bezpośrednio jest przyłoŜony do kości   

czaszki;
• pośrednie, jeŜeli powierzchnia czaszki jest pobudzona do drgań przez falę
akustyczną.

Ucho zewn ętrzne ma do spełnienia następujące funkcje:
- transmisyjną:
• zbieranie i skierowanie fal na określoną powierzchnię,
• określenie kierunkowości źródła - słyszenie dwuuszne,

- ochronną: zabezpiecza błonę bębenkową (jej spręŜystość) przed wpływem
zmiennych warunków atmosferycznych,

- początkowych transformacji - przewód słuchowy:
• pełni rolę rezonatora ze względu na swą geometrię,
• podwyŜsza poziom ciśnienia o 5-10dB dla dźwięków w zakresie 2-5,5 kHz, 
• zwiększa ciśnienie akustyczne przy błonie bębenkowej w porównaniu do

przeciwległego końca przewodu na skutek jego zwęŜenia.



Funkcje ucha środkowego :
- transmisyjna - przenoszenie energii z jednego ośrodka poprzez układ kostny

do drugiego, róŜniących się znacznie swymi właściwościami (powietrze i ciecz
o duŜej lepkości),

- transformacyjne:
• zamiana energii akustycznej na mechaniczną i mechanicznej na zmiany

ciśnienia w cieczy,
• wywołanie wyraźnych wraŜeń słuchowych przez stosunkowo małe siły, co

umoŜliwia konstrukcja układu 3 kosteczek (długość ramion dźwigni), 
• 15-to krotne zwiększenie ciśnienia na błonę okienka owalnego w porównaniu

do ciśnienia wywieranego na błonę bębenkową, wynikające ze stosunku
powierzchni błon obu okienek,

- ochronne:
• wyrównywanie ciśnień po obu stronach błony bębenkowej przez

wykorzystanie trąbki słuchowej (Eustachiusza),
• przed działaniem nagłych, silnych dźwięków o odpowiednio długim czasie

trwania, przez 2 mięśnie śróduszne (jeden zwiększa sztywność błony
bębenkowej, wciągając ją do środka ucha środkowego, drugi osłabia
połączenie ucha środkowego z wewnętrznym, przez zmianę drgań
strzemiączka).



Funkcje ucha wewn ętrznego :
- transmisyjna:
• przenoszenie drgań mechanicznych z błony okienka owalnego na komórki

czuciowe przez zmianę ciśnienia perylimfy, 
• przepływ impulsów elektrycznych z receptorów do nerwu słuchowego (narząd
Cortiego), a następnie poprzez kolejne piętra systemu nerwowego do mózgu,

- transformacyjna:
• zamiana napręŜeń zginających powstałych w błonie podstawnej na detekcję

impulsową o charakterze nieliniowym,
• w czasie przetwarzania napręŜeń, komórki rzęskowe dokonują uśredniania

sygnału ze stałą czasową ~ 0,01sek. i generują impulsy w sposób losowy,
• warunkowanie dynamiki całego systemu słuchowego przez błonę podstawną,
• analiza częstotliwości dźwięku (miejsce wychylenia błony podstawnej),
• identyfikacja prostych i złoŜonych dźwięków, ich zapamiętywanie i symbolika,
• interferencja fal dźwiękowych, efekt maskowania i dudnienia i inne,

- ochronna:
• połoŜenie ucha wewnętrznego w grubych warstwach kości czaszki chroni go

przed uszkodzeniami mechanicznymi,
• dzięki istnieniu okienka okrągłego moŜe być oddana energia z ucha

wewnętrznego do środkowego.



Budowa narządu słuchu człowieka w ujęciu anatomicznym (1) i mechanicznym (2), 
wszystkich jego części składowych (A i C), narządu Cortiego (B i D).



Właściwo ści narządu słuchu:
1. Słyszenie obu uszne jest realizowane w ośrodkowym systemie nerwowym,

gdzie następuje synteza impulsów przesyłanych z kaŜdego ucha oddzielnie:
• podnosi komfort słyszenia (na poziomie 0 fonów o 3 dB, a juŜ na poziomie 35

fonów - o 6 dB),
• umoŜliwia określenie kierunku źródła stacjonarnego i połoŜenia źródła

będącego w ruchu (zjawisko Döplera),
2. Zdolność wyławiania interesujących odbiorcę sygnałów akustycznych z

zakłócającego tła.
3. Zdolność adaptacyjna słuchu polegająca na stopniowym zmniejszeniu

wraŜliwości narządu na bodziec akustyczny wraz ze wzrostem czasu jego
działania. Występuje juŜ po 5 min., dotyczy zwłaszcza niskich i średnich
częstotliwości. Miarą adaptacji jest stopień i rozciągłość podwyŜszenia progu
słyszenia.

4. Zdolność analizowania i rozróŜniania dźwięków złoŜonych, zaleŜy od treningu.
W dźwięku złoŜonym nie słyszymy oddzielnie kaŜdej częstotliwości. Wysokość
dźwięku ocenia się wg. częstotliwości tonu podstawowego, nawet wówczas,
gdy nie ma składowej podstawowej lub jej poziom jest niŜszy niŜ tonów      
harmonicznych.

5. Subiektywne odczucie głośności zmieniają sygnały o czasie trwania krótszym
niŜ 0,5 sek.

6. Czułość ucha zmienia się wraz z częstotliwością.



Odbiór dźwięku jest funkcją:
• poziomu ciśnienia fali akustycznej – L;
• częstotliwości – f;
• czasu trwania bodźca;
• szybkości narastania.

Dla pełniejszego zobrazowania wraŜeń dźwiękowych wprowadzono pewne 
parametry zwane subiektywne :

1. Poziom głośności (poziom natęŜenia słyszalnego), P, wyraŜony w fonach, przy 
czym 1 fon odpowiada 1 dB tylko dla f = 1 kHz, a dla pozostałych wartości 
częstotliwości, zaleŜność tą opisują krzywe jednakowego poziomu głośności 
(izofoniczne). Największa czułość ucha występuje dla jego częstotliwości 
rezonansowych, mieszczących się w paśmie oktawowym o częstotliwości 
środkowej 4 kHz. PowyŜej i poniŜej tego pasma czułość ucha maleje. Wierny 
odbiór emitowanych dźwięków występuje w paśmie oktawowym o 
częstotliwości środkowej 1 kHz. MoŜna zatem mówić o tłumiącej i 
wzmacniającej funkcji ucha. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe wraz ze wzrostem 
intensywności źródła zmienia się dynamika krzywych izofonicznych, 
poniewaŜ większe zróŜnicowanie między poszczególnymi częstotliwościami 
występuje dla dźwięków cichych niŜ głośnych.



Krzywe izofoniczne.



2. Głośność, S, wyraŜona w sonach, określa ile razy jeden dźwięk jest silniejszy 
od drugiego. Ujmuje ona zaleŜność od jej poziomu Ps.

ZaleŜność głośności od 
poziomu ciśnienia 
akustycznego.



3. Wysokość dźwięku, w melach, 1000 meli ma ton Ps= 40 fonów i f = 1kHz. 
Parametr ten uwzględnia łączny wpływ częstotliwości i intensywności źródła 
na wraŜenie słuchowe. 

ZaleŜność wysokości dźwięku 
od częstotliwości.

4. Barwa dźwięku, czyli procentowa zawartość wyŜszych harmonicznych. 



Próg słyszenia - dolna wartość wychwytywania dźwięków, zaleŜy od: stopnia 
napięcia uwagi, zmęczenia, wytrenowania.

Próg niewygodnego słyszenia – jest to druga skrajność, określa wraŜenie 
nieprzyjemne.

Próg bólu – zanik wraŜeń słuchowych odczucie bólu.
Pole słuchowe – powierzchnia pomiędzy skrajnymi progami.

Próg niewygodnego słyszenia

Próg słyszenia

Próg bólu

Pole słuchowe



Działanie bodźców akustycznych na narządy słuchu:

Całkowita izolacja dźwiękowa, juŜ po krótkim czasie doprowadza człowieka do 
zaburzeń psychicznych i somatycznych, burząc jego równowagę.

Zbyt duŜy poziom napływających bodźców akustycznych, przy ich długim czasie 
działania, powoduje z kolei zaburzenia pracy narządu słuchu.

Mogą one mieć charakter:
• przejściowy, czyli czasowe podniesienie progu słyszenia (TTS); 
• nieodwracalny, czyli trwałe podniesienie progu słyszenia (PTS).

Działanie bod źców akustycznych na narząd słuchu moŜe przyjmować róŜne 
formy:
• adaptacji , czyli takie podwyŜszenie progu słyszenia, które ustępuje tuŜ po 

zaprzestaniu działania bodźca (do 5 min.); 
• zmęczenia - podwyŜszenie progu słyszenia utrzymuje się jeszcze przez 

pewien czas po zaprzestaniu bodźca;
• czasowego podniesienia progu słyszenia (TTS), charakteryzującego się

powrotem do stanu wyjściowego po czasie 8 do 12 godzin od zaprzestania 
działania bodźca;
• trwałego podniesienia progu słyszenia (PTS); 



• urazów akustycznych (obejmujących komórki rzęsate narządu spiralnego) 
typu:
- przewlekłego, wywołane długotrwałą ekspozycją na bodziec akustyczny o 
poziomie niewygodnego słyszenia, w szerokim paśmie częstotliwości, na ogół 
obustronne; 
- nagłego, ostrego, wywołane przez jednorazowe, krótkotrwałe działanie 
bodźca akustycznego o poziomie większym od progu bólu. Jest to proces 
nieodwracalny ze względu na mechaniczne uszkodzenie błony bębenkowej. 
moŜe dotyczyć zarówno części przewodzeniowej jak i odbiorczej. 
• fizjologicznego ubytku słuchu - zmiany dotyczą wszystkich struktur ucha 
cechą najbardziej charakterystyczną jest utrudnienie zrozumiałości mowy 
Przyczyną fizjologicznego ubytku słuchu jest zanik elastyczności błon układu 
transmisyjnego ucha oraz procesy zwyrodnieniowe w komórkach rzęsatych i 
w ośrodkowym systemie nerwowym. Pozostałe formy oddziaływania są
funkcją intensywności i częstotliwości bodźca, jego czasu ekspozycji i 
wraŜliwości osobniczej naraŜonego. Upośledzenie słuchu na skutek
intensywnych bodźców zaczyna się od pasma oktawowego o częstotliwości 
środkowej równej 4kHz nie zaleŜnie od charakteru bodźca, a następnie 
obejmuje tony sąsiednie, aŜ wreszcie cały zakres.



Zmysł orientacji.

Fizjologicznie człowiek musi przyjmować odpowiednią postawę ciała w stosunku 
do siły ciąŜenia. Zapewnia to nam zmysł równowagi w połączeniu ze 
zmysłami wzroku i czucia (powierzchniowego i głębokiego). Jest to odruch 
bezwarunkowy.

Zmysł równowagi przekazuje wraŜenia o:
• połoŜeniu poszczególnych części ciała względem siebie (głowy, kończyn 
tułowia) – kinestezja;
• wykonywanego ruchu całego ciała, i jego części;
• stanie układu kostno – stawowego;
• pozycji ciała względem pola sił przyciągania ziemskiego (zasadę działania 
giroskopu) poprzez narząd otolityczny.

RozróŜniamy następujące rodzaje równowagi:
1. Statyczna - ustaloną głównie przez ułoŜenie głowy w trakcie przyjętej pozycji 

przez ciało, w której pozostaje przez dłuŜszy czas.
2. Kinetyczna - zachowywaną podczas wykonywania róŜnych czynności, 

polegająca na reakcji na ruch i wykonywanie pewnych jego korekcji.



Ruch ciała zarówno liniowy jak i obrotowy jest odbierany przez receptory narządu 
równowagi. Zmysł ten znajduje się w błędniku, w uchu wewnętrznym. Tworzą 
go wypełnione płynem kanały półkoliste, usytuowane względem siebie jako 
przestrzenny układ współrzędnych. Dzięki temu mogą mierzyć dowolną 
zmianę połoŜenia ciała w przestrzeni (zmianę kaŜdego z 6 stopni swobody). 
KaŜda zmiana połoŜenia, a zwłaszcza przyspieszenie, po-woduje ruch płynu 
wypełniającego te kanały. To z kolei oddziaływuje na zakończenia nerwów 
przekazujących informację do mózgu, a stamtąd do innych współdziałających 
ośrodków, dzięki którym np. zmiana połoŜenia głowy w stosunku do tułowia 
wywołuje natychmiastową korekcję napięcia mięśni kończyn i tułowia wraz z
odpowiednim ustawieniem gałek ocznych.

Progiem pobudliwości dla:
• obrotu głowy jest przyspieszenie kątowe ω = 2o-3o, 
• ruchu liniowego jest przyspieszenie liniowe a = 12 cm /sek2.



Zmysł równowagi (kanały półkoliste) zlokalizowane w uchu wewnętrznym człowieka.



Zmysł smaku.

Receptory tego zmysłu rozmieszczone są w błonach śluzowych jamy ustnej w 
tzw. kubkach smakowych. Przekazują one wraŜenia smaku, aŜ do kory 
mózgowej. Próg pobudzenia określony jest w stosunku do roztworu soli 
kuchennej i wynosi 2,71 mmol/l. Bogactwo wraŜeń smakowych powstaje w 
połączeniu z węchem.

Rozmieszczenie na powierzchni języka 
komórek smakowych: A – słodki; B – słony; 
C – kwaśny; D – gorzki.

Przekrój kubka smakowego



Zmysł powonienia.
Receptory tego zmysłu rozmieszczone są wśród komórek nabłonka śluzowego w 

okolicy węchowej jamy nosowej. Reaguje on swoimi rzęskami na związki 
chemiczne. Próg pobudzenia jest wyraŜony przez minimalne stęŜenie 
merkaptanu metylu w powietrzu i wynosi 4x10-8 mg/l. RozróŜniamy około 
4000 zapachów. U człowieka jest on o niewielkim znaczeniu (1 mln razy 
wyŜszy próg pobudzenia niŜ u psa). Ludzie mogą się bardzo róŜnić między 
sobą przy odróŜnianiu zapachów. 

Lokalizacja receptorów węchu: 1 – opuszka węchowa; 
2 – nabłonek węchowy; 3 – jama nosowa.



System somatosensoryczny i wiscerosensoryczny.

W procesie informacji wykorzystywane są receptory: cielesnoczuciowe i 
trzewnoczuciowe.

W ich skład wchodzą zarówno systemy czucia:
• świadomego o róŜnym stopniu róŜnicowania bodźców (bardzo duŜe - dla 
dotyku, mniejsze - dla czucia cieplnego i bólu), 
• nieświadomego - większość wraŜeń proprioceptywnych i interoceptywnych. 
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Pola recepcyjne mechanoreceptorów.



WraŜenia proprioceptywne są odbierane przez kilka rodzajów receptorów:
• motoneurony α - czynne lub bierne rozciąganie mięśnia; 
• motoneurony γ - utrzymywanie odpowiedniego napięcia mięśni;
• narządy ścięgnowe Goldiego, reagujące dopiero przy silnych skurczach 
mięśni, stanowią pewnego rodzaju zabezpieczenie dla ścięgien i mięśni przed 
ich zerwaniem;
• ciałka Pucciniego i Ruffiniego zlokalizowane w torebkach stawowych 
pozwalają na regulację szybkości ruchu (zginanie) i wielkość osiąganego 
kąta, czyli połoŜenie części ciała względem siebie. 

Informacje somatosensoryczne przetwarzane są w kilku ośrodkach nerwowych. 
Dla świadomej percepcji istotna jest korowa reprezentacja tego czucia. 
Informacje z przyległych części ciała są odbierane przez sąsiednie komórki 
kory. Interoreceptory reagują na bodźce mechaniczne i chemiczne. 
Nocyceptory stanowią nagie zakończenia włókien czuciowych, odbierają
informacje o bólu (ostry - włókna zmielinizowane, tępy - pozbawione osłonek 
mielinowych). Reagują na bodźce: mechaniczne, termiczne i chemiczne. 
Charakteryzują się rozbudowanym systemem kontroli czucia. Pobudzeniu 
bólowemu towarzyszy szereg reakcji wegetatywnych (np. pocenie, 
rozszerzenie źrenicy).

Bogactwo wraŜeń, precyzja odwzorowania przestrzennego, zaleŜne jest od 
gęstości rozmieszczenia receptorów dotyku (sensometrycznych) w skórze: 
• maksymalną gęstość mają: opuszki palców, wargi i koniuszek nosa;
• minimalna występuje na grzbiecie, ramionach i udach. 


